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S M E R N I C A  

Slovenského zväzu včelárov 

k zriadeniu ukážkovej včelnice 

 

Novelizované dňa 18.07.2020 

 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

Slovenský  zväz  včelárov vydáva túto smernicu k zapojeniu sa do súťaže a k predkladaniu 

projektov na budovanie a prevádzkovanie ukážkových včelníc. 

 

Typ ukážkovej včelnice: 

• nížinný typ – lokality do 300 m nadmorskej výšky (súradnicový systém 

BALT) 

• horský, podhorský typ – lokality nad 300 m nadmorskej výšky (BALT) 

• menšie  ukážkové včelnice  do  100 včelstiev 

• väčšie  ukážkové  včelnice  nad  100 včelstiev 

 

TERMÍN DORUČENIA:  projekt je potrebné predložiť do 15. júna kalendárneho roka, 

pred podporným obdobím, v ktorom chce beneficient čerpať 

podporu. 

 

MIESTO DORUČENIA:  Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava 

 

FORMA:   projekt sa predkladá v tlačenom formáte A4, CD/USB 

 

 

Článok II. 

Spôsob hodnotenia projektov 

 

1. Komisiu pre posudzovanie a hodnotenie projektov ukážkových včelníc ako poradného 

orgánu  SZV  menuje  VV SZV. Zasadnutia zvoláva predseda komisie. 

 

2. Projekty vyhodnotí komisia v súlade s aktuálnym  nariadením vlády SR (poskytnutie  po- 

moci v zmysle NV pre daný podporný rok) v termíne do 30. júla pred podporným obdobím, 

v ktorom chce čerpať podporu.  
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Komisia pri hodnotení doručených projektov je oprávnená požiadať jednotlivých 

uchádzačov - predkladateľov, aby podali vysvetlenie k požadovaným častiam projektu. 

 

3. Komisia do štrnástich dní od vyhodnotenia projektu vyrozumie uchádzačov písomnou 

formou o výsledku vyhodnotenia. 

 

 

Článok III. 

Podporované  investície 

 

1. Predmetom projektu môžu  byť všetky oprávnené náklady v zmysle aktuálneho nariadenia 

vlády SR a  príručky pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení 

zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva. 
2. Schváleným žiadateľom k zriadeniu ukážkovej včelnice môže byť fyzická alebo právnická osoba. 

 

 

 

Článok IV. 

Osobné, technické  a materiálne podmienky k predkladaniu projektov 

 

1. Osobné podmienky: 

a) včelárske vzdelanie – prednášajúci odborník v odbore včelárstva, 

b) primeraná včelárska prax – minimálne 5 rokov včelárskej praxe pred založením 

ukážkovej včelnice  a minimálne  3  roky s počtom včelstiev 30 a viac, 

c) vek minimálne 25 rokov, maximálne neobmedzený, 

d) progresívna včelárska prax, 

e) pedagogické schopnosti pre prednáškovú činnosť, základné zručnosti práce s PC, 

WORD, EXCEL, POWER POINT pre prezentáciu odborných prednášok  

      Uvedené  podmienky doložiť čestným  prehláseným. 

 

2. Materiálne podmienky: 

a) priestorové vybavenie včelnice vyhovujúce k prijatiu a usadeniu minimálneho počtu 

20, včelárov v chránených priestoroch s prislúchajúcim počtom sociálnych zariadení 

na úrovni štandardu EÚ, alebo doloženie zmluvy o prenájme priestorov, 

b) vlastný vklad vo forme stavebných investícií (objekty, stavby) a technického 

vybavenia účelovo prispôsobeného na včelárske účely (výroba a spracovanie včelích 

produktov a sprievodné činnosti napr. stolárska dielňa atď.).   

 

3. Technické podmienky: 

a) udelená platná licencia značky kvality Slovenský med pre niektorý z medov 

pochádzajúcich z územia SR doložené kópiou osvedčenia, 

b) splnenie ustanovení  zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov v súvislosti s prevádzkovaním medárne. 

 

4. Poučenie 

a) prijímateľ pomoci musí vykonať minimálne 3 prednášky ročne v priestoroch 

ukážkovej včelnice a vykonávať činnosť minimálne 5 rokov po obdržaní poslednej 

platby, v opačnom prípade vráti všetky poskytnuté finančné prostriedky za celé 

obdobie budovania ukážkovej včelnice. Taktiež  musí  počas  celého  obdobia 
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prevádzky ukážkovej včelnice  akceptovať  exkurzie včelárov a návštev po  dohode  

s SZV, 

b) technické prostriedky, na ktoré bude poskytnutá podpora v súlade s aktuálnym  NV SR  

musia byť vo vlastníctve prijímateľa minimálne päť rokov, 

c) zakazuje sa manipulácia s medmi pochádzajúcimi z tretích krajín počas svojej 

včelárskej praxe, 

d) pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu 

dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk. 

 

 

 

                                                                   Článok V. 

Požadovaná štruktúra projekt 

1. Úvod: 

Vlastné predstavy o činnosti budúcej ukážkovej včelnice ktorá  by  mala  byť  moderne  

koncipovaná, mala  by niesť  nóvum  v technologickej  činnosti  a aj včelárskej  praxe.  

Musí  byť prínosom pre súčasnú a budúcu včelársku  prax. 

 

2. Odborný profil žiadateľa: 

Profesijný životopis žiadateľa, jeho prínosy pre obor, odborné aktivity  v minulosti,    

publikačná činnosť, zlepšovateľská činnosť a iné osobitosti, ktoré môžu byť  

prínosom pre obor včelárstvo. 

 

3. Popis súčasného stavu danej problematiky: 

 

4. Charakteristika zámeru realizácie   

(čo chceme dosiahnuť, čo chceme zakúpiť, v akej cene, čomu to bude slúžiť). 

 

5. Postup realizácie: 

Harmonogram vecného časového a finančného plnenia, (môže byť aj graf) pri 

rozsiahlejších projektoch to môže byť i obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok, spôsob 

financovania. 

 

6. Smerovanie a stratégia rozvoja činnosti, marketingový plán: 

Zameraný na jednu či viac oblastí podľa charakteru projektu: 

• technológia výroby (úľový systém, včelárenie extenzívne, intenzívne) 

• finalizácia včelích produktov 

• kombinácia ukážkovej včelnice s produkčným včelárením a kočovaním 

• diverzifikácia činností získavania včelích produktov 

 

7. Finančná analýza: 

Ekonomická kontinuita projektu za sledované obdobie, t.j. po dobu max. 5 rokov,   

celospoločenský prínos a predpokladané náklady. 

 

8. Záver: 

Vypracoval, dátum, predkladá, podpis, kontaktné adresy: trvalý pobyt, adresa, telefón, e-

mail. 

 

  

Článok IV. 
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Záverečné ustanovenia  

1. Táto smernica po nadobudnutí jej platnosti je záväzná pre členov SZV. 

 

2. Zmeny a doplnky boli prerokované a schválené Výkonným výborom SZV dňa 23.5.2020. 

Novelizácia Smernice nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia. 

 

3. Zmeny a doplnky boli prerokované a schválené Výkonným výborom SZV dňa 18.7.2020. 

Novelizácia Smernice nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia. 

 

 

 

V Kráľová pri Senci, 18. júl 2020 

 

 

 

 

Ing. Milan Rusnák  

   predseda SZV  


